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9.15 – 10.00 hod Registrace účastníků

10.00 hod Zahájení konference 
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

10.00 – 10.�0 hod Molekulárně-genetická charakterizace nádoru 
a léčbu šitá na míru u dětí se solidními nádory
Mgr. Hana Nosková, Ph.D.

10.�0 – 10.55 hod Moderní farmakoterapie DMD a SMA  
v klinické praxi
MUDr. Ondřej Havlín

10.55 – 11.15 hod Klinický přístup k vyšetřování TPMT
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

11.15 – 11.�0 hod Coffee break

11.�0 – 12.00 hod Interference laboratorních stanovení a léčiv
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

12.00 – 1�.00 hod TDM, populační farmakokinetika,  
Monte Carlo simulace 
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

1�.00 – 1�.45 hod Oběd

1�.45 – 14.45 hod Vliv hemodynamických změn (kritický stav, 
stabilní, chronické stavy) na farmakokinetiku léčiv
Mgr. Eliška Dvořáčková,
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

14.45 – 15.25 hod Léčiva a laboratorní metody – tipy pro praxi
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

15.25 – 16.00 hod Závěr konference / výdej certifikátů
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Místo konání
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Registrační poplatek
Kč 150,- vč. 21 % DPH
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu 
akce, oběd a DPH.

Parkování
Vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst v okolí Masarykova onkologického 
ústavu, doporučujeme účastníkům, aby využili možnost parkování v přilehlých 
ulicích MOU (ul. Lerchova, ul. Barvičova, Mendlovo náměstí).

Konferenční materiály
Program konference, konferenční set a jmenovka.

Sborník přednášek
Po ukončení konference obdrží každý účastník sborník přednášek na USB Flash 
disku.

Oběd
Cena za oběd, který bude podáván formou buffet je zahrnuta v registračním 
poplatku.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Molekulárně-genetická charakterizace nádoru a léčbu šitá na míru u dětí se 
solidními nádory
Hana Nosková1,5, Soňa Adamcová5, Karol Pál5, Michal Kýr1,3, Andrea Grioni5,6, Alexandra 
Martinčeková1, Tomáš Merta1, Dana Knoflíčková5, Jaroslav Štěrba1,2 a Ondřej Slabý1,4,5

1 Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FNUSA, Brno
3 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
4 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
5 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno 
6 Centro Ricerca Tettamanti, Fondazione Tettamanti, Monza, Itálie

Výzkum nových léčebných postupů v onkologii je dnes motivován především snahou o vývoj 
a registraci nových léků pro onemocnění dospělého věku. Mechanismus jejich působení je 
však u většiny tzv. cílených léků relevantní i pro nádory u dětí. Nezbytnou podmínkou pro 
efektivní terapii je kromě histopatologického nálezu také porozumění biologii nádoru a jeho 
adekvátní molekulárně biologická charakterizace. Do naší studie jsou zařazovány děti s vysoce 
rizikovými solidními nádory, u nichž lékaři již vyčerpali možnosti standardní terapie. Nádor 
pacienta je charakterizován pomocí celoexomového sekvenování doplněného o vyšetření 
genových expresí a detekci fúzních genů a na základě identifikovaných mutací, zvýšených 
genových expresí, či detekovaných fúzí, je pro každého pacienta sestaven léčebný plán „na 
míru“. Výsledky molekulárně-genetických analýz jsou společně s klinickými, histopatologickými 
a radiologickými daty diskutovány v rámci multioborového molecular tumor boardu, setkání, 
jehož cílem je rozhodnout o následující léčbě u každého prezentovaného pacienta.

Za období leden 2017 až prosinec 2018 byl WES (nádorový i zárodečný) proveden u 109 
pacientů, včetně 5 relapsů, u 89 z nich bylo také provedeno vyšetření genových expresí 
a u 60 detekce fúzních genů. U 36 pacientů (33%) se podařilo na základě WES nalézt cílitelnou 
alteraci. U 5 pacientů byla byla nalezena vysoká mutační nálož (>10 mut/Mb). U 19 pacientů 
se podařilo detekovat klinicky významný fúzní gen (32%) a u 11 z těchto pacientů se jednalo 
o cílitelnou fúzi (58%). Kombinací WES a vyšetření fúzních genů se podařilo nalézt cílitelnou 
událost u 25 pacientů z 60 (58%). Transkriptomová data byla úspěšně vyhodnocena a výsledky 
podpořily možné funkční dopady identifikovaných mutací ve významných onkogenech, či 
nádorových supresorech. Na základě této molekulární charakterizace byla minimálně u 35 
dětí podána individualizovaná terapie.

Naše data prokazují, že molekulární diagnostika založená na WES, vyšetření genových expresí 
a detekci fúzních genů je cenným nástrojem pro plánování léčby v dětské onkologii a spolu 
s nízkodávkovou metronomickou chemoterapií představuje nový, individualizovaný způsob 
terapie.

Práce byla podpořena MZ ČR, grantem 16-33209A a MŠMT ČR projektem CEITEC 2020 LQ1601.
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Moderní farmakoterape DMD/SMA v klinické praxi
MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

Poslední roky přináší řadu zpráv o inovativních terapeutických přístupech v léčbě dětských 
nervosvalových chorob.  Některé z nich se již dostaly do “běžné” praxe dětských neurologů. 
Od roku 2014 je Evropskou lékovou agenturou (EMA) schválen lék ataluren pro léčbu 
podskupiny pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií a od roku 2017 lék nusinersen pro 
pacienty se spinální muskulární atrofií. Neustále se rozšiřující léčebné možnosti s genovou 
terapií na horizontu přináší velké naděje pacientům, které až donedávna čekala jen nepříznivá 
prognóza a symptomatická léčba. A jako nervosvalové centrum jsme rádi, že tyto možnosti 
můžeme našim pacientům zprostředkovat a sdílet s nimi jejich radosti a úspěchy. 
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TDM, populační farmakokinetika, Monte Carlo simulace
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Farmakologický ústav, Univerzita Palackého, Olomouc

Přehled metod populační farmakokinetiky používaných pro modelování a predikci hladin 
v rámci terapeutického monitorování léčiv a individualizace dávkování. Rozdíl mezi 
parametrickými a neparametrickými PK modely, jejich výhody a nevýhody. Využití Monte 
Carlo simulací v individualizaci dávkování. 
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Vliv hemodynamických změn (kritický stav a stabilní, chronické stavy) na 
farmakokinetiku léčiv
Mgr. Eliška Dvořáčková1, PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.2,3

1 Ústavní lékárna IKEM, Praha
2 Oddělení klinické farmacie, Ústavní lékárna MOÚ, Brno
3 Farmakologický ústav, Masarykova univerzita, Brno

První část prezentace bude věnována farmakokinetickým změnám léčiv u kriticky 
nemocných pacientů, kteří jsou ve vysokém riziku vývoje život ohrožující infekce vedoucí 
k sepsi a multiorgánovému selhání. Tyto patofyziologické změny nám ovlivňují všechny fáze 
farmakokinetiky (absorpci, distribuci, metabolismus a eliminaci) především hydrofilních léčiv. 
Adekvátní volba dávek farmakoterapie pro dosažení cílových plazmatických a tkáňových 
koncentrací je zcela zásadní. Koncentrace hydrofilních léčiv může být zvýšena vlivem snížené 
renální clearance u akutního renálního selhání, které může být součástí sepse. Na druhou 
stranu distribuční objem těchto léčiv může být zvýšen vlivem systémového zánětu, kapilárního 
leaku, snížené vazbě na plazmatické bílkoviny, tekutinové resuscitaci a aplikací inotropik. A tím 
dochází k poklesu plazmatických koncentrací hydrofilních léčiv. Obecně v těchto stavech 
spíše dochází k poddávkování léčivy. Poddávkování můžeme minimalizovat terapeutickým 
monitoringem koncentrací léčiv. Farmakokinetika léčiv je ovlivněna nejen vlastním průběhem 
samotné infekce, ale i podpůrnou terapií např. vasopresory. Vasopresorická podpora ovlivňuje 
perfuzi podkoží, a tím je snížena absorpce subkutánně podaných léčiv. Proto se v kritických 
stavech dává přednost intravenóznímu podání léčiv před subkutánním. Kritický stav alteruje 
nejen funkci ledvin, ale i jater. Jaterní clearance léčiv je ovlivněna krevním zásobením jater, 
plazmatickou vazbou léčiv na bílkoviny a jaterním enzymatickým systémem.
Chronickým stavům (kardiorenálnímu a hepatorenálnímu syndromu) bude věnována druhá 
část prezentace. Kardiorenální syndrom je název užívaný k popisu těsného vztahu mezi 
ledvinami a srdcem. Srdce je zodpovědné za zásobení orgánů a tkání těla krví a kyslíkem. 
Ledviny mají zásadní roli v bilanci tekutin a udržení homeostázy. Z tohoto těsného vztahu 
vyplývá, že renální dysfunkci často doprovází srdeční selhání a naopak srdeční dysfunkce 
doprovází selhání ledvin. Patofyziologické změny (tekutinové přetížení, aktivace sympatiku 
a RAAS, poruchy acidobazické rovnováhy, koagulace) provázející kardiorenální syndrom nám 
opět ovlivní všechny fáze farmakokinetiky léčiv. Hepatorenální syndrom je funkční selhání 
ledvin při jaterním onemocnění s portální hypertenzí. Vyskytuje se u pacientů s ascitem. 
Podkladem jsou systémové cirkulační změny při portální hypertenzi. V rámci obou syndromů 
se snažíme o objemovou korekci a vyloučit z medikace pacientů nefrotoxická léčiva. 
Vliv hemoeliminačních metod a extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) na 
farmakokinetiku léčiv, a tím na správné dávkování léčiv, bude uveden v závěru prezentace. 
ECMO je u nemocných s kardiorespiračním selháním stále častěji užívanou léčebnou 
metodou. V rámci ECMO dochází k průchodu krve mimotělním okruhem, oxygenátorem 
a výměníkem tepla. Z hlediska farmakokinetiky je nutné počítat se zvětšením distribučního 
objemu a s možností adsorpce léčiv na oxygenační membránu a v mimotělním okruhu event. 
s potenciální degradací léčiv. 
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Interference laboratorních stanovení a léčiv
Rychlíčková J.1,2

1 Farmakologický ústav, Masarykova univerzita, Brno
2 Oddělení klinické farmacie, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno

Vyhledávání a řešení lékových interakcí představují jednu z hlavních oblastí činnosti klinického 
farmaceuta. Většina ze zachycených lékových interakcí je na úrovni farmakodynamiky, či 
farmakokinetiky, v menší míře jsou řešeny inkompatibility. Interference léčiv a laboratorních 
stanovení pak představují spíše okrajovou záležitost, přestože i tato oblast může být klinicky 
významná.
Interference lze rozdělit na farmakologické, kdy změna jistého laboratorního parametru 
vychází z mechanismu účinku samotného léčiva, fyzikální a chemické. Právě poslední 
jmenované se budeme věnovat nejvíce. Chemické interference jsou založeny na strukturální 
podobnosti analytu a interferující látky, test tedy vrací nesprávné hodnoty a hrozí nesprávná 
interpretace výsledné hodnoty.
V rámci sdělení se zaměříme na konkrétní příklady interferencí steroidů (glukokortikoidů, 
pohlavních hormonů, léčiv se steroidní strukturou) a naznačíme možné postupy  a systematická 
opatření k řešení interference léčiv.



pacientům s pokročilým maligním melanomem 
v monoterapii včetně adjuvantní léčby nebo 
v kombinaci s ipilimumabem1,2,3,4

předléčeným pacientům s pokročilým NSCLC4,5,6

pacientům s pokročilým renálním karcinomem 
v monoterapii nebo v kombinaci s ipilimumabem4,7,8

pacientům s recidivujícím nebo rezistentním 
Hodgkinovým lymfomem po předchozí léčbě 
(ASCT a brentuximab vedotin)4,9

pacientům s rekurentním nebo metastazujícím SCCHN, 
kteří progredují při nebo po předchozí léčbě platinovými 
deriváty4,10

pacientům s pokročilým nebo metastazujícím 
uroteliálním karcinomem po selhání léčby 
platinovými deriváty4,11,12

pacientům s pokročilým maligním melanomem 
v monoterapii včetně adjuvantní léčby nebo 

OPDIVO® – imunoterapie,
která dává šanci více pacientům



ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace:* Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem 
u pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením 
lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí 
chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první 
linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových 
buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě 
platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného  nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými 
deriváty. Dávkování a způsob podání:* Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min)  každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace 
melanom a renální karcinom); u adjuvantní léčby melanomu 3 mg/kg i.v. infuzí (60 min) každé 2 týdny. Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) 
s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny  nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první 
dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) 
každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny  nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů 
(480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max.12 
měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně 
podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po 
zlepšení se dávka kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících  imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab 
trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním 
onemocněním  a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, 
která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv 
na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje podávat během 
těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského 
mléka. Nežádoucí účinky:* Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea,  zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, 
hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále 
i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový 
bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena 
vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení:
4 ml nebo 10 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Bristol-Myers-Squibb House, Uxbridge Business Park, 
Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. Datum poslední revize textu: leden 2019. Přípravek je hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom v monoterapii, nemalobuněčný karcinom plic a klasický Hodgkinův lymfom.
Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace:*Melanom: Monoterapie pokročilého 
(neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo 
metastazujícího) melanomu u dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci s nivolumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. 
Dávkování a způsob podání:* Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) je třeba dodržet dle tolerance, 
bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny 
u prvních 4 dávek, dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), 
a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 
240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. U kombinované 
léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli 
pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo život ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo 
jiné orgánové soustavy. Pokud není identifikována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat 
za zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se přípravek 
nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout 
podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků.  Použití 
antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat 
během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky:* Velmi časté: snížená chuť 
k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, svědění, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, v kombinaci s nivolumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, 
bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie, 
leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování:
Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba.Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním 
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení: 10 ml nebo 40 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí 
o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum 
poslední revize textu: leden 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii. 
Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve, než je předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace 
o těchto přípravcích jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel.: +420 221 016 111, www.b-ms.cz.
* Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
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